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Pro objednávky výukových programů kontaktujte koordinátora výukových programů: vzdelavani@czechfsc.cz.
Objednávat lze i telefonicky na čísle: + 420 545 211 383.
Během výukových programů se žáci seznámí s kontrasty
tradičního holosečného, monokulturního hospodaření ve
srovnání s hospodařením blízkým přírodě, které podporuje přírodní procesy. Smyslem výuky je přijmout les
jako multifunkční ekosystém, nezbytný pro naši planetu. Při výuce jsou představeny principy lesní certifikace
FSC, spojující environmentální, sociální a ekonomické
aspekty lesního obhospodařování. Žáci také získají jiný
pohled na les formou několika zážitkových aktivit a her.
Zároveň během programů probudí a zbystří své smysly:
objeví neobjevené, uslyší neslyšené a uvidí neviděné.

Co je FSC?
Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest
Stewardship Council® (FSC®) je podporovat ekologicky
šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné
obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené
a devastované světové lesy. FSC proto vytvořilo prestižní
mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které
dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.
Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a
místním lidem.
FSC ČR, o. s. je samostatnou nevládní neziskovou organizací a zároveň národní pobočkou FSC s působností v
České republice.
FSC - dobré pro les, dobré pro lidi.

www.czechfsc.cz

Na výuce se podílí kvalifikovaný pracovník lesa certifikovaného FSC, který žáci mohou navštívit během programu.
Výukové programy FSC ČR nepředkládají jenom informace, ale snaží se žákům poskytnout každodenní praktická řešení, připravují základ pro odpovědný přístup
k přírodnímu bohatství a inspirují k hledání individuálních
osobních postojů.
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Forest Stewardship Council (FSC ):
Dobré pro les, dobré pro lidi
Kontaktní osoba pro výukové programy FSC ČR:
Mgr. Kateřina Žaludková
e-mail: fsc.vzdelavani@czechfsc.cz
Telefon: + 420 545 211 383

www.czechfsc.cz

Nabídka výukových programů FSC ČR
pro učitele a lesní pedagogy
Šetrné lesní hospodaření, certifikace lesů a odpovědná spotřeba

Více informací na www.czechfsc.cz/vzdelavani.
Požadavky na žáky v případě terénního programu:
svačina, láhev s pitím, vhodná turistická obuv a oděv,
pláštěnka.
Ceny jsou orientační, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Podrobnější informace vám sdělíme při
objednávce.

Tiskneme na papír, pro jehož výrobu bylo použito dřevo z lesů obhospodařovaných
přírodě blízkým způsobem podle standardů FSC (Forest Stewardship Council).

FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A. C. All rights reserved. FSC-SECR-0038.
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Nabídka výukových programů
FSC ČR, o.s.
Pro 4. – 5. ročník ZŠ
Výukové programy FSC ČR jsou zaměřeny na zážitkovou lesní pedagogiku, multifunkčnost lesů a šetrné lesní
hospodaření. Programy lze absolvovat jak ve škole, tak
v lese. V případě výukových programů realizovaných
v FSC certifikovaném lese se na výuce podílí také lesník.
Programy rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho
svět – Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.
NENÍ LES JAKO LES
Interiér, trvání 90 min / 2 vyučovací hodiny
Výuka: celoročně,25,- Kč za žáka.
Žáci se hravou formou pomocí série obrázkových kvízů
naučí rozlišovat lesní hospodaření v lesích a rozpoznávat význam lesa včetně neprodukčních funkcí. Dozvědí
se základy šetrného zacházení s lesem i dřevem a seznámí se se třemi pilíři FSC. V závěru ověří své znalosti
a dovednosti při výrobě tematického novinového plakátu.

LESNÍ CESTOU NECESTOU
Les / FSC les, trvání 150 min
Výuka: září – říjen, duben - červen, za žáka 40,- Kč
Výukový program nabízí netradiční pohled na les a jeho
prostředí. Žáci absolvují aktivity, které prohloubí jejich
smyslové vnímání i vztah k lesu; zároveň se seznámí se
základy šetrného lesnictví přímo v terénu. Výuka uplatňuje prvky zážitkové a lesní pedagogiky. V případě výuky
v FSC lese (ŠLP Masarykův les Křtiny) se na výuce podílí také lesník; ideální východiska: Líšeň – Velká Klajdovka, Řečkovice – Mokrá Hora, Bílovice nad Svitavou.
LES NEBO PASEKA?
Kombinovaná výuka ve škole a v lese / FSC lese, 1
vyučovací dopoledne (v případě nedostupnosti lesa v blízkosti školy lze výuku rozdělit na dvě části ve dva různé
dny).
Výuka: ve škole celoročně, terénní část: září – říjen, duben - červen, 60,- Kč za žáka s lesníkem.
Komplexní program seznamující žáky s šetrným zacházením s lesem i se dřevem, v němž žáci poznají řadu
problémů, se kterými se les potýká, včetně kalamit,
a porozumí příčinám jejich vzniku. Formou her a kvízů

žáci zhodnotí různé formy hospodaření, seznámí se s
FSC pilíři a v neposlední řadě si také odnesou originální
vlastnoručně vyrobený suvenýr z lesa. V případě výuky v
FSC lese (ŠLP Masarykův les Křtiny) se na výuce podílí
také lesník; ideální východiska: Líšeň – Velká Klajdovka,
Řečkovice – Mokrá Hora, Bílovice nad Svitavou. Program rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět
– Rozmanitost přírody a Člověk a příroda.

Pro 6. – 9. ročník ZŠ
a odpovídající ročníky gymnázií
Programy rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda
a průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní
a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

LES NEBO PASEKA?
Cílová skupina: 6. - 7. ročník ZŠ
Výuka ve škole: celoročně, trvání 2 vyučovací hodiny (90
min) 25,- Kč za žáka.
Výuka v lese/FSC lese: pouze duben - červen, září - listopad, trvání 150 min, za žáka 40,- kč/ s lesníkem 50,- Kč.
V případě kombinované výuky ve škole i v lese: 60,-kč za
žáka s lesníkem. Trvání: 1 vyučovací dopoledne.

Dopolední program zaměřený na světové i české lesy,
včetně praktických ukázek přímo v terénu lesa. Žáci porozumí principům lesní druhové rozmanitosti v různých
lesních porostech a seznámí se s šetrným hospodařením, včetně 10 zelených pravidel. Programu se zpravidla účastní také lesník, který žákům představí svoji práci
prakticky.
DOBRÝ LESNÍ HOSPODÁŘ
Cílová skupina: 8. - 9. ročník ZŠ
Výuka ve škole: celoročně, trvání 2 vyučovací hodiny
(90 min), 25,-kč za žáka.
Výuka v lese/FSC lese: duben - červen, září - listopad,
(150 min), 40,-kč za žáka s lesníkem.
V případě kombinované výuky ve škole i v lese: 60,-kč za
žáka s lesníkem. Trvání: 1 vyučovací dopoledne
Výuka ve škole je zaměřena více na světové lesy, příklady hospodaření a jejich srovnání. Lesní exkurze jsou
více praktické a názorné; zahrnují simulační hru na tým
auditorů, hodnotících aspekty lesního hospodaření. Terénní výuka probíhá za asistence odborného lesníka,
který je nezbytný pro tyto aktivity. Lze absolvovat také
dílčí části programu: výuka ve škole nebo v lese.
Obrázky: © Istock, FSC International, FSC Deutschland, Fair Deal Trading Ltd, Tomáš Duda, Kateřina Žaludková.

